
अनॅ फँ्रक 

   



12 जून 1929         जर्मनीतील फँ्रकफुर्म आर् र्ाइन या शहरात अॅन फँ्रकचा जन्र्. 
फेब्रवुारी 1934  अॅनच्या कुरु्ुंबीयाुंच ेहॉलुंडर्धील अॅर्स्र्रडॅर् येथे स्थलाुंतर. तेथील शाळेत प्रवेश. 
सप्र्ेंबर 1939  हहर्लरच्या सनै्याच ेपोलुंडवर आक्रर्ण. दसुरे र्हायदु्ध सरुू.  

12 जून 1942  अॅनला तेराव्या वाढहदवशी डायरी भेर्. त्यात  काल्पननक र्तै्रीण ककट्टीला पत्र ललहीले.  

6 जुल ै1942  फँ्रक कुरु्ुंबीय एका गपु्त जागी लपनू-छपनू राहू लागले.  

13 जुल ै1942  वनॅ पेल्स कुरु्ुंबीय फँ्रक कुरु्ुंबीयाुंसह गुप्त जागी राहाण्यास आले.  

16 नोव्हेंबर 1942  कफ्रट्ज फफ्फेरही या गुप्त जागी राहाण्यास आला. 
4 ऑगस्र् 1944   गुप्त जागी लपलेल्या अॅन आणण इतराुंना अर्क. 
सप्र्ेंबर 1944  कैद्ाुंना पोलुंडर्धील आउश्वित्झ शहराजवळ उभारलेल्या छळछावणीत पाठवले. 
ऑक्र्ोबर 1944  अॅन आणण र्ागो याुंना जर्मनीतील बगमन-बेल्सन या नाझी छळछावणीत पाठवले.  

फेब्रवुारी/ र्ाचम 1945   अॅन आणण र्ागो याुंचा साथीच्या तापाने र्तृ्य.ू  

वसुंत 1947    अॅनची डायरी डच भाषते प्रकालशत. 1952 साली ही डायरी अॅन फँ्रक: द डायरी ऑफ 
                     अ युंग गलम अशा शीषमकाने इुंग्रजी भाषतेून प्रकालशत.      

अॅन फँ्रक 
 

र्हत्त्वाच्या नोंदी 
 
 
 



 जुलै र्हहन्याच्या एका पावसाळी हदवशी सकाळी एक छोर्ी 
र्ुलगी आणण नतच ेआई-वडील आपल्या घरातून बाहेर पडले. 
तेथील शाुंत रस्त्यावरून ते घाईघाईत चालू लागले. गरर् होत 
असतानाही त्याुंनी अुंगावर हहवाळ्याच ेजाडजूड कपड ेचढवले होते. 
छोट्या र्ुलीने दोन बननयन, तीन जोड्या चड्ड्या, एक स्कर्म, 
एक जाकीर्, दोन जोड्या पायर्ोजे, बूर्, लोकरीची र्ोपी, गळपट्टा 
आणण आणखी काही कपड ेघातले होते. काही कपड ेआणण 
कागदपत्र ेत्याुंनी एका बॅगेत ठासून भरले होते. बॅग खपू जड होती 
आणण वरून पाऊस बरसत होता. पण कुणीही त्याुंना आपल्या 
गाडीत बसायला साुंगण्याच ेऔदायम दाखवले नाही. आता 
आपल्याला पुढची दोन वषे बाहेरच ेजग बघायला लर्ळणार नाही, 
हे त्या र्ुलीला र्ाहीत नव्हते. त्या र्ुलीच ेनाव होते, अॅन फँ्रक.  



अॅन फँ्रकचा जन्र् जर्मनीत झाला. नतचे आई-वडील, एडडथ आणण 
ऑट्टो, जर्मनीत राहाणारे ज्य ूहोत.े त ेफँ्रकफुर्म आर् र्ाइन या छोट्याशा 
शहरात राहात असत. इथेच ऑट्टोचे वाडवडील पपढ्यानपपढ्या राहात 
आले होत.े र्ागो ही फँ्रक कुरु्ुंबातील र्ोठी र्लुगी होती. 12 जून 1929 
रोजी अॅनचा जन्र् झाला. फँ्रक कुरु्ुंबाच्या घरासभोवतीचा पररसर 
रर्णीय होता. अॅन नतथे वाळुर्ध्ये र्जेत खड्डा खणत बसे ककुं वा 
शजेारपाजारच्या र्लुाुंसोबत खेळत असे. 

आई-वडील, र्ागो याुंचा पे्रर्ळ सहवास हेच अॅनचे छोरे्से जग 
होत.े पण बाहेरच्या जर्मनीत र्ात्र काही अपप्रय घर्ना घडत होत्या. 
लोकाुंना नोकरीवरून काढून र्ाकण्यात येत होत.े अन्न आणण कपड े
खरेदी करण्याइतपतही पसैा त्याुंच्याकड ेउरला नव्हता. आपले 
भपवष्य असरुक्षित वारू् लागल्यार्ळेु त ेभयभीत झाले होत.े या 
साऱ्या सर्स्याुंतनू र्कु्त करेल असा नेता त्याुंना हवा होता. 1933 
साली सते्तवर आलेला  अॅडॉल्फ हहर्लर हा नेता आपल्या अपेिा पणूम 
करू शकेल, असे लोकाुंना वारू् लागले. जर्मनीतील लोक जगात 
सवोत्कृष्ट आहेत, असे हहर्लर लोकाुंना साुंग ूलागला. जर्मनीतील 
साऱ्या सर्स्या ज्य ूलोकाुंर्ळेु आहेत, असेही त्याने लोकाुंच्या 
र्नावर बब ुंबवल.े लवकरच त्याने ज्य ूलोकाुंशी भेदभाव करेल, असा 
कायदा केला. हहर्लर आणण त्याच्या सर्थमकाुंना नाझी म्हणत. 
नाझी हे नॅशनल सोझीयाललस्र् (नॅशनल सोशाललस्र्) या जर्मन 
शब्दाचे सुंक्षिप्त रुप आहे.  



अॅनच्या वडडलाुंना ज्यू म्हणून नाझी जर्मनीत राहाणे 
धोक्याच ेवार्त होते. अॅन चार वषाांची होती तेव्हा ते 
कुरु्ुंबबयाुंना घेऊन हॉलुंड देशातील अॅर्स्र्रडॅर् शहरात 
राहाण्यास गेले. फँ्रक कुरु्ुंबबयाुंना आपले नवे घर खपू 
आवडले. घरापासून जवळच सर्ुद्रककनारा होता. त्याुंनी सारी 
उन्हाळ्याची सुट्टी सर्ुद्रककनारी र्जेत घालवली.      

वयाच्या पाचव्या वषी अॅन शाळेत जाऊ लागली. हुशार 
असल्यारु्ळे ती थोड्याच काळात ललहू-वाच ूलागली. आनुंदी 
आणण उत्साही असल्यार्ुळे नतने अनेक लर्त्रर्ुंडळी जोडली. 
नतच्यातील नेततृ्वगुणार्ळेु नतला शाळेच्या नार्काुंर्ध्ये र्ुख्य 
भूलर्का देत असत.  



1939 साली हहर्लरच्या फौजेने पोलुंडवर हल्ला केला आणण 
यरुोपच्या भरू्ीवर यदु्ध सरुू झाले. लवकरच, हहर्लरची फौज अॅन 
आणण नतचे कुरु्ुंब राहात होत ेत्या हॉलुंड देशातही पोहोचली.              

 पण यदु्धाच्या छायेतसदु्धा अॅनचे हदवस लर्त्रर्ुंडळीुंच्या सुंगतीत 
र्जेत जात होत.े इनतहास, लसनेर्ातील कलाकार, र्ाुंजरी आणण कुत्र े
या गोष्टी अनॅला खूप पप्रय होत्या. यालशवाय नतला आणखी एक गोष्ट 
पप्रय होती – नतची डायरी. ही डायरी नतला नतच्या तरेाव्या वाढहदवशी 
आई-वडडलाुंनी भेर् हदली होती. डायरी लर्ळाल्यावर ती खूप आनुंदीत 
झाली. ही डायरी नतची सवामत जवळची र्तै्रीण बनली. ती आपल्या 
डायरीला काही नाव देऊ इश्वच्छत होती. त्यार्ळेु डायरीतील प्रत्येक 
ललखाणाची सरुुवात ती “पप्रय ककट्टी” अशी करू लागली.    



हहर्लरचे ज्य ूपवरोधी कायदे हॉलुंडर्ध्ये लाग ूझाले, त्याबद्दल 
अॅनने डायरीत ललहून ठेवले. हळूहळू ज्य ूलोकाुंना नोकऱ्याुंवरून काढून 
र्ाकण्यात आले. त्याुंची र्ालर्त्ता जप्त करण्यात आली. सहा वषाांपेिा 
जास्त वय असणाऱ्या ज्य ूलोकाुंना आपल्या पोषाखावर सहा कोनाुंची 
चाुंदणी, स्र्ार ऑफ डशे्वव्हड, लावण्याचे बुंधन घालण्यात आले. अॅनच्या 
वडडलाुंनी कुरु्ुंबबयाुंना घेऊन कुठेरी लपनू-छपनू राहाण्याचे ठरवले.  

जुलै 1942 र्ध्ये फँ्रक कुरु्ुंबीय एका गुप्त घरात राहाण्यास गेले. ऑट्टो 
फँ्रक ज्या इर्ारतीत आपला व्यवसाय करत, त्या इर्ारतीच्या र्ागच्या 
भागात हे घर होत.े अॅन याला र्ागील गुप्त द्वार म्हणत असे. फँ्रक कुरु्ब 
नतथे आल्यानुंतर त्याुंनी या घराच ेप्रवेशद्वार पुस्तकाुंच्या कपार्ाने झाकले. हे 
कपार् इथे-नतथे हलवता येत असे. फक्त सात व्यडक्तना फँ्रक कुरु्ुंबाचा हा 
ठावहठकाणा र्ाहीत होता. त्याुंच्यापैकी चार व्यक्ती ऑट्टोच्या कायामलयात 
कार् करत. शक्य असेल तवे्हा त ेफँ्रक कुरु्ुंबबयाुंसाठी लपूनछृपून अन्न 
आणण कपड ेघेऊन येत. त ेपकडले गेले असत ेतर जर्मन सैननक त्याुंना ठार 
र्ारू शकत होत.े      



 गुप्त घरात येऊन फँ्रक कुरु्ुंबाला जेर्तेर् आठवडा झाला 
आणण वनॅ पेल्स कुरु्ुंबही नतथे राहायला आले. त्याुंच्या पीर्र 
या पुंधरा वषे वयाच्या र्ुलाने त्याची र्ाुंजर - र्ुशी - सोबत 
आणली. अॅन नतची लाडकी र्ाुंजर सोबत आणू शकली नव्हती. 
त्यार्ुळे र्ुशीला पाहून अॅनला खपू आनुंद झाला. नोव्हेंबर 
र्हहन्याच्या शवेर्ी एक दाताचा डॉक्र्र, कफ्रट्ज फफ्फेर हासुद्धा 
गुप्त घरात राहायला आला.    



लपून-छपून राहाणे अॅनसाठी सहज-सोपे नव्हत.े खूप एकरे्-एकरे् 
वार्ल्यार्ुळे ती उबून जात असे. आपली लर्त्रर्ुंडळी, शाळा आणण सवामत जास्त 
आपले स्वातुंत्र्य याुंची तीव्र उणीव नतला भासत असे. गुप्त घरातील लहानशा 
जागेत काही अनोळखी लोकाुंसोबत एकत्र राहाणे नतला कठीण जात असे. 
ककत्येकदा ती आई-वडडल आणण बहहणीसोबत वाद घालत असे. आपले वडडलही 
आपल्याला सर्जून घेऊ शकत नाहीत, हे पाहून ती असहाय होत असे. आपले 
सारे नैराश्य आणण द:ुख ती आपल्या डायरीद्वारे नतच्या सवामत जवळच्या 
र्ैबत्रणीला – ककट्टीला - साुंगत असे.    

गुप्त घरात आल्यानुंतर सुरुवातीच्या हदवसाुंत आपल्याला ककती नवखे 
आणण पवचचत्र वार्ायच,े हे अॅनने ककट्टीला साुंचगतले. आपली लर्त्रर्ुंडळी, नतची 
काळी सायकल (ज्यावर स्वार होऊन ती शाळेत जायची), नतच्या र्ूळ 
घरातील नतची खोली या सगळ्याुंची नतला खूप आठवण येत असे. आपले गुप्त 
घर कुणाला कळू नये, यासाठी फँ्रक कुरु्ुंब खूप काळजी घेत. हदवसा त ेघरात 
कुजबुज करत बोलत आणण दबक्या पावलाुंनी चालत. रात्री त ेथोडसेे लशथील 
होत. तरीही णखडकीतून आपल्याला कुणी पाहू नये, याची काळजी र्ात्र त े
घेत. अॅन आणण नतच्या वडडलाुंनी कापडाच्या चचुंध्याुंपासून काही पडदे बनवले 
होत ेआणण त ेणखडक्याुंना लावले होते. 



पण अनॅ तशी शरू होती. स्वत:ला कशाततरी गुुंतवनू आनुंदी 
राहाण्याचा प्रयत्न ती करत असे. आपण इतर पवद्ार्थयाांच्या र्ागे पडू 
नये, यासाठी ती शाळेच्या पसु्तकाुंचे वाचन आणण ललखाण करण्यात 
वेळ घालवत असे. नतने यरुोपातील सवम राजघराण्याुंच्या वुंशावळी 
बनवल्या आणण ती लघलुलपीही लशकली. आपल्या आवडत्या लसनेर्ा 
कलाकाराुंची चचत्र ेबघत बसणे, हा नतच्यासाठी एक पवरुंगळुा होता. 
ही चचत्र ेनतने आपल्या बेडरुर्च्या लभ ुंतीुंवर चचकर्वली होती. लपनू-
छपनू राहातानाही त्याुंच्या आयषु्यात काही आनुंदाचे आणण 
आश्चयामचे िण येत. अॅनच्या कुरु्ुंबाची हहतचचुंतक, र्ीप खीस हहने 
एकदा अॅनसाठी लाल रुंगाच ेउुंच र्ाचाुंच ेबरू् आणून अनॅला चकीत 
केले होत.े  

 



गुप्त घरातील पोर्र्ाळा ही अॅनची खास जागा होती. कारण या 
पोर्र्ाळ्याला छोर्ीशी णखडकी होती. त्यार्धून आभाळातील तारे, 
सूयमप्रकाश आणण रस्त्याच्या पवरुद्ध बाजुला असलेला चचमचा र्नोरा हे 
दृश्य हदसत असे. अॅन आणण र्ागो वाचन करण्यासाठी नेहर्ी वर 
पोर्र्ाळ्यावर जात असत. अॅन आणण पीर्र याुंच्यात घननष्ट र्ैत्री 
झाल्यावर दोघे नेहर्ी पोर्र्ाळ्यावरच गप्पा र्ारत बसत. 

युद्ध सर्ाप्तीनुंतर आपण आयुष्यात काय बनायच,े वगैरे पवचार करत 
अॅन कधीकधी एकर्ीच पोर्र्ाळ्यावर बसे. नतला लेखक बनायच ेहोत.े 
डायरी ललखाणालशवाय ती परीकथा आणण गोष्टीही रचत असे. गुप्त 
घरातील गोष्टी आणण घर्ना या नावाच्या एका पुस्तकाच ेललखाणही नतने 
सुरू केले. डच सरकार युद्ध काळातील सवम डायऱ्या प्रकालशत करण्याची 
शक्यता आहे, असे कळताच ती आडव्या रेषा आखलेल्या कागदाुंवर 
सुवाच्च हस्तािरात डायरीतील र्जकूर उतरवू लागली. एक ना एक 
हदवस जगभरच ेलोक आपले ललखाण वाचतील, असे नतला वारे्.   



गपु्त घरातील लोक बाहेरच्या जगापासनू अललप्त होत.े पण 
तरीही ऑट्टोच्या कायामलयात असलेल्या रेडडओवर त ेजगभरच्या 
बातम्या ऐकत. रात्रीच्या वेळी त ेगपुचुप कायामलयात जात 
आणण रेडडओ सरुू करत. यदु्धात जर्मन सनै्याची हार होत आहे, 
हे ऐकून अॅनच्या आशा प्रफुश्वल्लत झाल्या आणण नतने आपल्या 
डायरीत ललहहले, “एवढुं सगळुं होऊनही र्ला वार्तुं, लोक खूप 
चाुंगले असतात.” 



पण कुणालातरी फँ्रक कुरु्ुंबाच्या गपु्त घराचा सगुावा लागला 
आणण त्याने पोललसाुंना त्याची खबर हदली. 4 ऑगस्र् 1944 
रोजी त्या गपु्त घरावर जर्मन आणण डच नाझीुंनी छापा र्ाकला. 
त्याुंनी अनॅसह सवम लोकाुंना अर्क केली. फँ्रक कुरु्ुंबीय, वनॅ 
पेल्स आणण कफ्रट्ज फफ्फेर याुंना पोलीस हॉलुंडर्धील 
वेस्र्रबोक गावानश्वजक एका छळछावणीत घेऊन गेले. नतथे 
त्याुंना नाझीुंसाठी कार् करावे लागले. 



एका र्हहन्यानुंतर त्याुंना पोलुंडर्धील आउश्वित्झ 
छळछावणीत पाठवले. तथेील पररश्वस्थती खूप भयानक होती. अॅन, 
र्ागो आणण त्याुंच्या आईला परेुसे अन्नपाणी आणण कपड ेलर्ळत 
नसत. पण त्याुंना कार् खपू करावे लागे. त्याुंच्यासोबत असलेले 
अनेक लोक भकू आणण आजारार्ळेु र्तृ्य ूपावले. ककत्येक कैद्ाुंना 
नाझीुंनी ठार केले. ऑक्र्ोबर र्हहन्यात दोन्ही र्लुीुंना जर्मनीतील 
बगमन-बेल्सन या नाझी छळछावणीत पाठवले. त्याुंच्या आई-
वडडलाुंना र्ात्र आउश्वित्झ छळछावणीतच ठेवले. नतथचे त्याुंची 
आई एडडथ हहचे हॉस्पीर्लर्ध्ये ननधन झाले. त्यावषी हहवाळ्यात 
कडाक्याची थुंडी पडली. दोन्ही र्लुी गुंभीरररत्या आजारी पडल्या. 
र्ागोचा र्ायफस तापाने र्तृ्य ूझाला. थोड्याच हदवसात अनॅचाही 
र्तृ्य ूझाला. त्यावेळी नतने वयाची सोळा वषहेी पणूम केली नव्हती. 



एके हदवशी र्ीप खीसला अनॅची डायरी आणण इतर लखे 
सापडल.े नतने त ेसवम जपनू ठेवले. यदु्ध सर्ाप्त झाल्यावर अॅनचे 
वडील पनु्हा अरॅ्स्र्रडॅर्ला परतले. गपु्त घरात श्वजतके लोक राहात 
होत,े त्याुंपकैी फक्त अॅनचे वडील आउश्वित्झच्या थुंडीला तोंड देऊ 
शकल.े र्ीपने हदलेली अनॅची डायरी त्याुंनी वाचली आणण ती 
प्रकालशत करायचे ठरवले.  



अनॅची डायरी खपू लोकपप्रय झाली आणण अनेक 
भाषाुंर्ध्ये नतचा अनुवाद झाला. अनॅच ेधयैम आणण 
पररपक्वता पाहून लोक आश्चयमचकीत झाले. 
लोकाुंनी नतच्या आयुष्यावर एक नार्क बनवले. ती 
आणण नतच ेकुरु्ुंब ज्या गुप्त घरात राहहले, त्या 
घराच ेसुंग्रहालयात रुपाुंतर केले गेले. अनॅ फँ्रकची 
स्र्तृी आजही लोकाुंच्या र्नात वसलेली आहे. 
नतच ेशब्द जगातील लाखो लोकाुंना प्रेरणा देतात.  



लेखकाचे र्नोगत 

सुरुवातीला 1947 साली अॅन फँ्रकच्या डायरीच्या फक्त 
1500 प्रती प्रकालशत केल्या गेल्या. लवकरच, जर्मन आणण 
फ्रें च भाषेत नतचा अनुवाद प्रकालशत झाला. इुंग्रजीतील अनुवाद 
1952 साली प्रकालशत झाला. तेव्हापासून ही डायरी सुर्ारे 
पन्नासपेिा जास्त भाषाुंर्ध्ये अनुवाहदत झाली आहे. नतच्या 
अडीच कोर्ीुंपेिा जास्त प्रती पवकल्या गेल्या आहेत. अॅनला 
बहुधा आशा वार्त होती की एक ना एक हदवस नतची डायरी 
प्रकालशत होईल. म्हणून नतने वनॅ पेल्स कुरु्ुंबीय, कफ्रट्ज 
फफ्फेर आणण इतर डच लर्त्राुंसाठी वेगळी नावे वापरली. पण 
ही नावे आता सवमपररचचत झाल्याने या पुस्तकात र्ी खरीच 
नावे वापरली आहेत.  

नाझीुंच्या छळछावणीत र्तृ्यूर्ुखी पडलेल्या ज्यू 
लोकाुंची नेर्की सुंख्या ज्ञात नाही. पण नाझीुंनी जवळजवळ 
साठ लाख ज्यू लोकाुंना ठार केले असावे, असे र्ानतात. ज्यू 
लोकाुंलशवाय श्वजप्सी, गुलार्, कम्युननस्र् वगैरे लोकाुंचीही 
नाझीुंनी कत्तल केली.  

ज्यू लोकाुंना गुलार्ाुंसारखे राबवून कार् करून घेण्यासाठी 
नाझीुंनी अनेक छळछावण्या उभारल्या होत्या. ज्य ूलोकाुंना 
पवषारी गॅस वापरून ठार र्ारण्यासाठीही त्याुंनी काही 
छळछावण्या, पवशेषता: पोलुंडर्ध्ये, उभारल्या होत्या. या 
छळछावण्याुंबद्दल गुप्तता पाळण्यात येत असे. अॅनच ेआईवडील  
कैद होते ती आउश्वित्झ छळछावणी अशाच प्रकारची होती. 
र्ागो आणण अॅन या छळछावणीत फार काळ राहहल्या 
नव्हत्या. या दोघी तरुण असल्यार्ुळे त्याुंच्याकडून जास्त 
कार् करून घेता येईल, असे नाझीुंना वार्त असावे. 

ही कथा र्ुलाुंना ऐकवण्यार्ागे काय हेतू आहे? अॅन फँ्रकची 
आत्र्कथा ललहहण्याआधी सवमप्रथर् हा प्रश्न र्ी स्वत:ला 
पवचारला. र्ुलाुंना युद्ध, जातीवाद, र्तृ्यू याुंसारख्या गोष्टी 
सर्जणे बऱ्याचदा कठीण जाते. पण काही वेळा त्याुंना गूढ 
वार्णाऱ्या गोष्टीही साुंगणे गरजेच ेअसते. हाच हेतू ठेवून र्ी 
हा प्रयत्न केला आहे. 

******    

  


